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ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO  TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Vadovaujantis  Anykščių rajono savivaldybės  tarybos  patvirtintu mokinių  nemokamo  

maitinimo mokyklose tvarkos aprašu (patvirtintu 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1- TS-15):  

1.1. mokiniams, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikams nemokamas maitinimas  

teikiamas mokyklos valgykloje; 

1.2. už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas direktoriaus  įsakymu paskirtas  

socialinis pedagogas ir Vaiko gerovės komisija; 

1.3 mokinių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo kainas  

nustato ir tvirtina rajono savivaldybės taryba. 

2. Mokiniams, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikams maitinimą  teikia VšĮ   

„Grūstė“. 

3. Ikimokyklinio  ugdymo  vaikų  maitinimas  finansuojamas iš steigėjo ir tėvų   įnašų,  

vadovaujantis lengvatų šeimoms įstatymais. 

4.  Utenos visuomenės sveikatos centro Anykščių skyriaus specialistai vertina valgiaraščių 

atitikimą teisės aktų reikalavimams. 

 

II SKYRIUS 

 MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE  

 

 5. Tėvai, globėjai (rūpintojai) norintys, kad jų vaikai gautų nemokamą maitinimą, turi kreiptis į 

mokyklos socialinį pedagogą ir/ar Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyrių ar skyriaus darbuotoją seniūnijoje ir parašyti prašymą bei pateikti dokumentus, 

patvirtinančius galimybę jų vaikams nemokamai maitintis. 

 6. Jei nemokamas maitinimas mokiniui būtinas ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia 

dėl nemokamo maitinimo skyrimo, mokykla (šiuo atveju paramos dėl nemokamo maitinimo 

skyrimo prašo mokykla) apie tai raštu informuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
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Socialinės paramos skyrių dėl poreikio įvertinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio 

asmens gyvenimo sąlygas ir teikti nemokamą maitinimą mokiniams bei pateikti visą  turimą 

informaciją. 

 7. Socialinis pedagogas gautus prašymus ne vėliau kaip kitą dienas pristato Anykščių rajono 

savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriui. 

      8. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų 

pabaigos, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos, o kad mokinys gautų nemokamą 

maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, 

pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. Jei paskutinį mokslo metų mėnesį 

mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą, maitinimas vasaros poilsio stovyklose skiriamas 

be atskiro prašymo.  

 9. Mokykla informaciją apie nemokamo maitinimo  skyrimą gauna per Socialinės paramos 

šeimai informacinę  sistemą (toliau – SPIS). Nemokamas maitinimas mokiniui skiriamas nuo 

mokslo metų pradžios arba nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos 

dienos iki mokslo metų pabaigos. 

 10. Mokinys, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas, pradedamas maitinti kitą dieną po 

sprendimo skirti nemokamą maitinimą gavimo mokykloje dienos, suderinant nemokamai valgančių 

mokinių skaičių su maitinimą vykdančia įmone. 

 11. Maitinimas turi būti organizuojamas taip, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams gauti šilto 

maisto. 

 12. Mokinių teikiamų maisto produktų asortimentas turi būti suderintas su Utenos visuomenės 

sveikatos centru. 

13. Vasaros atostogų metu nemokamas maitinimas teikiamas mokyklose organizuojamose 

dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

14.  Susirgus nemokamą maitinimą gaunančiam mokiniui ar dėl kitos pateisinamos priežasties 

neatėjus šiam į mokyklą, tėvai tą pačią dieną turi informuoti klasės auklėtoją, kiek laiko šis mokinys 

nebus mokykloje, tada klasės auklėtojas informuoja socialinį pedagogą  ir jis stabdo mokinio 

porcijos gaminimą valgykloje. 

15. Nemokamas maitinimas mokiniams negali būti teikiamas pinigais. 

16. Mokiniams, turintiems teisę į nemokamą maitinimą, kuriems asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos gydytojų konsultacinė komisija paskyrė mokymą namie, tėvų raštišku prašymu jų 

nurodytiems asmenims arba vienas iš paskirtų mokytojų, turintis mokymą namuose, gali būti 

atiduodama tos dienos mokinio maitinimo pagal tos dienos valgiaraštį porciją išsinešti į namus.  

17.  Už tėvų prašymų registraciją atsakingas socialinis pedagogas. 
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18. Mokykloje už sausų davinių išdavimą atsakingas socialinis pedagogas ir mokyklos 

valgyklos vedėjas.  

19. Užtikrinant maisto saugą, maisto produktų rinkiniai atiduodami vienkartiniuose induose ar 

maišeliuose. 

20.  Mokyklos valgykloje sudarytos higieniškos sąlygos mokiniams nemokamai atsigerti 

geriamojo vandens, net jei mokiniai nemaitinami. 

21. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, pagal kompetenciją, prižiūri, kad 

vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal tvarkos aprašo reikalavimus. 

22. Išvykus iš mokyklos mokiniui, kuriam buvo paskirtas nemokamas maitinimas, klasės 

auklėtojas yra atsakingas už informacijos pateikimą (tą pačią dieną) direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui ir socialiniam pedagogui. 

23. Mokiniui pakeitus mokyklą, mokykla naujai mokyklai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 

mokyklos pakeitimo dienos pateikia laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą 

maitinimą ir informuoja Socialinės paramos skyrių apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą. Šioje 

pažymoje mokykla nurodo šiuos mokinio duomenys: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios 

vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos 

darbo dienos, kai pažyma buvo gauta mokykloje. 

24. Ugdymo įstaigos vadovas ir buhalteris yra atsakingi už valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

nemokamam mokinių maitinimui, tikslingą panaudojimą ir apskaitą. 

   25.  Mokykloje kiekvieną dieną turi būti vedami nemokamai maitinamų mokinių apskaitos  

žurnalai. Už žurnalų apskaitą atsakingas socialinis pedagogas. 

26.  Valgykloje mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, stalai nedengiami. 

      27.   Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai maitinami šiuo metu: 

            Pietūs: 

 10.15 val. – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai; 

 po 3 pamokų valgo – 1–6 klasių mokiniai; 

           po 4 pamokų  valgo – 7–12 klasių mokiniai. 

     28.   Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai skelbiami mokyklos interneto svetainėje. 

_________ 


